Sanat
Korttisarja sisältää 80 sanakorttia sekä 2 infokorttia.
Korttien tarkoitus on tuoda tutustumistilanteisiin leikkimielisyyttä ja keventää tunnelmaa.
Yhden tai useamman sanan valitseminen auttaa miettimään sekä muistamaan oman vuoron tullessa mitä itsestään haluaa kertoa.
Sanat sopivat monenlaisille ryhmille sekä erilaisiin tilanteisiin.
Tutustumisen lisäksi sanoja voi käyttää esimerkiksi erilaisissa luovissa tehtävissä,
kuten sanataideharjoituksissa tai teatteri-ilmaisun tehtävissä.
Voit valita sopivan määrän tarkoitukseen sopivia sanoja tai käyttää koko pakkaa kerralla.
Käytä vapaasti mielikuvitustasi.

Sanat –kortteja voi käyttää myös yhdessä muiden korttien, esimerkiksi kuvien kanssa.
Katso myös Pienin askelin –sarjan korttipakat.
Käyttötilanteeseen valittuja kortteja voi poimia monella tavalla. Tässä muutama vaihtoehtoinen tapa:

Kortit levitetään pöydälle nähtäville, jolloin jokainen voi valita niistä yhden tai useamman mieleisen.
Kortit levitetään tekstipuoli alaspäin, jolloin jokainen valitsee omansa sokkona.
Korteista nostetaan sopiva määrä sanoja kaikille ryhmäläisille yhteisesti.
Erilaisia tehtäviä ja harjoituksia suorittaessa havaitsemme ja oivallamme asioita. Se on aina myös yksilöllinen, ainutlaatuinen kokemus.
Tehtävistä ja harjoituksista saa irti enemmän, kun ajatukset ja kokemukset tallentaa muistiin.
Usein on myös hyväksi keskustella tehtäväkokemuksesta yhdessä tai parin kanssa ainakin lyhyesti.
Muistiinpanon voi kirjoittaa itselleen luontevaan muotoon, sanella kännykkään tai kuvata videolle.
Mikäli käytät Sanat –kortteja muissa tehtävissä kuin tutustumisessa, on muistiinpanojen tallentaminen ja purkukeskustelu suositeltavaa.
Korttien käyttöön saaminen edellyttää pdf-tiedostoja avaavan ohjelman, tulostimen sekä hieman askartelua.
Laminoitavien korttien paperiksi suositellaan hieman perinteistä tulostuspaperia paksumpaa
(esim. 90g/m2 tai 100g/m2) puolikiiltävää paperia. (Tarkista paperin soveltuvuus tulostimellesi.)
Leikkaamisen jälkeen korttien laminoiminen on suositeltavaa, jotta ne kestäisivät käyttöä.
Mikäli et halua laminoida kortteja, suosittelemme kartongille tulostamista.
Korttien kulmat voi halutessaan pyöristää.
Muistathan käydä vastaamassa palautekyselyyn Vertaisohjaajien materiaalipankki -hankkeen sivulla.
Antoisia hetkiä korttien parissa!

Vertaisohjaajien materiaalipankki –hanke
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Outokummun mielenterveysyhdistys VÄLKE ry
Välke ry on paikallinen potilasyhdistys,
joka toteuttaa monipuolista hanketoimintaa
paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti
sekä järjestää ryhmätoimintaa ja tapahtumia.
Yhdistys on toiminut vuodesta 1992 alkaen.

www.valkery.fi
www.facebook.com/outovalke
www.twitter.com/outovalke
www.instagram.com/outovalke
www.pinterest.com/outovalke
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